Kompetens- och verksamhetsutveckling

Kunskapsseminarium,
fokus Mellanöstern
och Afrikas horn

En utbildningsdag
onsdag 6 november 2019
i Göteborg

BESKRIVNING
En utbildningsdag som ger en grundläggande förståelse för
närtidshistoria, kultur och livsvillkor i regionerna Mellanöstern och
Afrikas horn.

Förmiddagen: Mellanöstern
Med utgångspunkt i Syrien ges en kort övergripande bild av aktuella
religiösa, politiska och sociala förhållanden i Mellanöstern.
• Varför beslutar sig människor för att lämna Mellanöstern?
• Vilka etniska/religiösa grupper dominerar och vilka är i
minoritet?
• Vilka grupper är utsatta för förföljelse?
Därefter kommer konflikten i Jemen, som förutspås bli källan till
nästa stora migrantgrupp i Sverige, att belysas. Hur ser konflikten ut
idag? Vad kan man säga om den framtida utvecklingen?
Förmiddagens andra del tar upp kultur och sociala relationer i
Mellanöstern. Särskilt fokus vilar på etnicitet, religion och kön. Hur
ser relationen individ kontra kollektiv ut? Vad innebär giftermål för
män respektive kvinnor samt hur är synen på HBTQ-frågor?
Hur influerar religionstillhörighet relationen mellan människor?
När utgör religion en skiljelinje mellan människor, och när gör den
det inte?

Forts. på nästa sida

Utbildningsdagen är en vidareutveckling av kurser som genomfördes inom ESF-projektet ”Nya Grannar”
under 2017-2018 och som nådde över 1 700 medarbetare och chefer i GR-kommunerna.

INNEHÅLL
Kunskapsseminarium, fokus Mellanöstern och Afrikas horn

Förmiddagen avslutas med att titta på hur situationen för människor
från Mellanöstern ser ut i Sverige. Med utgångspunkt bland syrier berörs
kulturkrockar samt föreställningar om svensk kultur, mötet med det
svenska myndighetssamhället och förhållningsätt till fysisk och psykisk
ohälsa.

Eftermiddagen: Afrikas horn
Startpunkten för eftermiddagens pass är Somalias samtidshistoria
vilken utgör en viktig bakgrund till situationen idag. Säkerhetsläget
beskrivs såväl som flyktingsituationen. Därefter berörs klansystemet och
sedvanerättens principer. Många somalier har sin bakgrund i en kultur
där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer
i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där
staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?
I detta pass berörs även kulturmöten kopplade till språkkultur. Vad
innebär det att Somalia till stor del präglas av en muntlig språkkultur och
vilka utmaningar kan uppstå i en skriftlig språkkultur som Sverige?
Eftermiddagens andra del börjar med en kort beskrivning av Eritreas
framväxt och vägen till självständighet för att sedan fördjupa sig i hur
landets frihetskamp kommit att bli sammankopplat med obligatorisk
nationaltjänst och förtryck. Bland annat berörs följande:
• En beskrivning av Eritrea utifrån etniska grupper, traditioner och
sociala normer, och belyser majoritets-och minoritetsgrupper.
• Regimens förföljelse av religiösa grupper, samt relationen mellan
regimen och den eritreansk-ortodoxa kyrkan
• Sverige och den eritreanska identiteten, med fokus på schismen mellan
de som är för och de som är emot Eritreas regering. Hur kommer
det sig att relativt många svenskeritreaner stödjer en regering som
enligt rapporter begår grova människorättsbrott, och vad det får för
konsekvenser i Sverige idag
Avslutningsvis belyses även Eritreas komplicerade relation till Etiopien.
Vad inbegriper de nya fredsavtalen kring gränskonflikten mellan de två
länderna, och vad får det för konsekvenser för grupper som lever vid
gränsen?

METOD
Under dagen kompletteras föreläsningar med utrymme för frågor och
samtal.

MEDVERKANDE
Religionsvetarna som består av fyra
religionsvetare som alla är utbildade vid
Göteborgs universitet. Samtliga föreläsare
har en gedigen ämneskunskap. Tillsammans har de erfarenheter av fältstudier
(förutom Sverige) i länder som Syrien,
Indien, Iran, Nordkorea och Kina.

TID OCH PLATS
Onsdag 6 november 2019 kl 09.00–16.00
Registrering med kaffe/smörgås 08.30.
Gårda Konferens, Johan på Gårdas
gata  5A, Göteborg.

AVGIFT
1 950 kr exkl moms för Göteborgs
regionens medlemskommuner.
2 200 kr exkl moms för övriga.
I avgiften ingår fika och lunch.

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.
Sista anmälningsdag: 3 oktober 2019.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se
Begränsat deltagarantal!
Anmälan är bindande och vid återbud
efter sista anmälningsdag debiteras full
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till
annan person.

UPPLYSNINGAR
Patrick Gruczkun, Göteborgsregionen,
tel. 031-335 51 82.
patrick.gruczkun@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras
dina personuppgifter i våra administrativa program.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

